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3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczególnych skladników
majatkowych, dochodów i zobowiazan do majatku odrebnego imajatku objetego malzenska
wspólnoscia majatkowa.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju iza granica.

5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje równiez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace
adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a),

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

-r 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy 9s~iadczam, ze posiadartl wchodzace w sklad malzenskiej wspólnoscl

.JTlajatkoweL.lub stanowiace mój majatek odrebny: ----- -- ,..~ -
I.

Zasoby pieniezne:

-srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: _~_",,--,,_Z/.-_-._e' _O_.._C4._·~_.' _~ _

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

·~,e'"

na kwote:------------
- papiery wartosciowe:
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, powierzchnia:

tytul prawny:

1. Dom o powierzchni: ..lt?Ó m 2, o wartosci:
.""..,........ •.•. /'

tytul prawny: Al /CUJ,,(tOA C

2. Mieszkanie o powierzchni: 0/$. m 2, o wartosci:
"...-- .,- '\ <Co:

tytul prawny: A/.~tJllJlQ./,Jft~t;;
3. Gospodarstwo rolne: (/rodzaj gospodarstwa: m~6evufltlotJ e.-

o wartosci: ..a~:, -
rodzaj zabudowy: ~.

tytul prawny: d-t C
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: _

ficf: O()~·- f"C2l?~-

4. Inne nieruchomosci:. I. /

powierzchnia: ~. e ;;?fve2YAYe Q{Lk~
ftl~ dof~

II.

III.

1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub
przedsiebiorców, w których uczestnicza takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udzialów:

cI~CZc,
I7V

2. Posiadam udzialy w innych &pólkach,
Ave.

Z tego tytulu osiagnalem(ela,m) w roku ~ieglym dochód w wysokosci:

c!l!~ cbrtcpv.
1\1.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub
przedsiebiorców, w których l!czestnic~a taJ<ieosoby - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:r



/
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spólce:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:

2. Posiadam fkcje w i~ysn spólkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:ue tfóYl/ce

lam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:

v.

Nabylem(am) (nabyl mój malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazków lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, które

podlegalo ZbY?i.Uw dro9le rz.etargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:··e" aot t

VI.

1. Prowadze dzialalno~c gosp0sjarS?a (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):Jl1L€ d~%r,C/t

- osobiscie:

-wspólnie z innymi osobami:

- osobiscie:

-wspólnie z innymi osobami: ,,--v, v- •.•.~v 7 --"



VII.

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki):

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:

VIII.

Inne dOChO~yosiagane z tytulu zatrudnienia lub in,n~ dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdJgo JJ'tulu: ~. ~Ó'-- "~eatJ4,lleLtl'e



CZESC s
Adres 7;:Jmies7k;:Jnia osobv skladaiat'oi ""'\Ali~r1t'7t::lnie·

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


